
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П Р О Е К Т Р І Ш Е Н Н Я 

Про припинення права користування земельними 
ділянками, продовження термінів користування 

земельними ділянками, надання дозволів на складання 
технічної документації по оформленню права 

користування земельними ділянками юридичним і 
фізичним особам 

Розглянувши подання земельного відділу від 20.12.2010 року №898 щодо 
припинення права користування земельними ділянками, продовження термінів 
користування земельними ділянками, надання дозволів на складання технічної 
документації по оформленню права користування земельними ділянками 
юридичним і фізичним особам, враховуючи те, що розміри земельних ділянок 
підтверджуються відповідними документами і генеральним планом забудови 
м.Бровари, керуючись ст.ст. 12, 41,42, 83, 92, 93, 100, 116, 120, 123, 124, 125, 
126, 141, 152 Земельного кодексу України, ст.ст..7,21,23 Закону України „Про 
оренду землі", п.п. 1, 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, п. 
34 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні, Постановою 
Кабінету Міністрів України від 26.08.2009р. № 982 „Про затвердження Порядку 
розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької 
діяльності", а також враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку 
та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій, міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 
1 .Припинити право користування земельними ділянками та зарахувати їх 

до земель міської ради, в зв'язку з добровільною відмовою: 
1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю „Броварський 

домобудівний комбінат „Меркурій" площею 0,1000 га по пров.Остапа Вишні,4, 
згідно з листом від 09.12.2010 року № 15/775. 

2.Продовжити терміни користування земельними ділянками, що 
перебувають в оренді: 

2.1.Приватному підприємству „Бест" площею 1,0000 га для 
обслуговування заводу по виготовленню харчових продуктів - землі 
промисловості, по вул.Підприємницькій,7 терміном на 5 років; 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за №040633800128 від 27.03.2006р.; 

2.2.Товариству з обмеженою відповідальністю «Олімп» площею 0,0251 га 
для обслуговування частини майнового комплексу - землі транспорту, по 
вул. Кутузова,127 терміном на 5 років 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр державного 
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земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за №040733800019 від 01.03.2007р.; 

2.3.Товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційній 
фірмі „Кріопром" площею 0,3500 га для обслуговування будівлі азотної станції 
- землі промисловості, по вул. Лісовій,22-а терміном на 5 років; 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за №040633800327 від 13.06.2006р.; 

2.4.Фізичній особі-підприємцю Головач Надії Анатоліївні площею 
0,0484 га для будівництва та обслуговування автостоянки - землі транспорту, 
по вул.Залізничній в районі розміщення ВАТ «Управління механізації 
будівельних робіт» терміном на 2 роки; 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за №040633800401 від 06.11.2006р.; 

2.5.Акціонерному товариству „Українська автомобільна корпорація" 
площею 0,5592 га для будівництва та обслуговування заводу швидкомонтуємих 
будівель - землі промисловості, по вул.Красовського,18-а, терміном на 5 
років. 

Внести зміни до договору оренди, зареєстрованого у Київській регіональній 
філії Державного підприємства „Центру державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельним ресурсам" за № 040633800059 
від 21.02.2006р.; 

2.6.Фізичній особі - підприємцю Даценку Сергію Станіславовичу 
площею 0,0052га для обслуговування павільйону - землі комерційного 
використання, по вул.Кірова,88 терміном на 5 років; 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства «Центру державного 
земельного кадастру при державному комітеті України по земельним 
ресурсам», про що у Державному реєстрі земель вчинено запис за 
№040633800239 від 03.05.2006 року; 

Режим роботи об'єктів дрібнооптової торговельної мережі на території 
міста Бровари, повинен відповідати наступному часовому діапазону: 
- початок роботи - не раніше 7:00год. 
- закінчення роботи - не пізніше 22:00год. 
Порушення режиму роботи є підставою для розірвання договору оренди в 
односторонньому порядку; 

Передбачити істотною умовою договору оренди заборону про продаж 
пива на розлив; 

2.7.Фізичній особі - підприємцю Денисенко Лесі Дмитрівні площею 
0,0050га для обслуговування павільйону - землі комерційного використання, 
по вул.Кірова в районі розміщення буд.№88 терміном на 5 років; 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства «Центру державного 
земельного кадастру при державному комітеті України по земельним 
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ресурсам», про що у Державному реєстрі земель вчинено запис за 
№040633800220 від 21.04.2006 року; 

Режим роботи об'єктів дрібнооптової торговельної мережі на території 
міста Бровари, повинен відповідати наступному часовому діапазону: 
- початок роботи - не раніше 7:00год. 
- закінчення роботи - не пізніше 22:00год. 
Порушення режиму роботи є підставою для розірвання договору оренди в 
односторонньому порядку; 

Передбачити істотною умовою договору оренди заборону про продаж 
пива на розлив; 

2.8.Дочірньому підприємству відкритого акціонерного товариства 
«Київхліб» «Хлібокомбінат №10» площею 0,0025га для обслуговування малої 
архітектурної форми по реалізації хлібобулочних виробів - землі комерційного 
використання, по вул.Київській,294 терміном на 3 роки; 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
виконкомі Броварської міської ради, про що у Державному реєстрі земель 
вчинено запис за № 6 від 23.05.2007 року; 

Режим роботи об'єктів дрібнооптової торговельної мережі на території 
міста Бровари, повинен відповідати наступному часовому діапазону: 
- початок роботи - не раніше 7:00год. 
- закінчення роботи - не пізніше 22:00год. 
Порушення режиму роботи є підставою для розірвання договору оренди в 
односторонньому порядку; 

Передбачити істотною умовою договору оренди заборону про продаж 
пива на розлив; 

2.9.Товариству з обмеженою відповідальністю «Київміськвторресурси» 
площею 0,0043га для обслуговування малої архітектурної форми для збору 
відходів вторинної сировини - землі комерційного використання, по 
вул.Гагаріна в районі розміщення буд.№12 терміном на 3 роки; 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства «Центру державного 
земельного кадастру при державному комітеті України по земельним 
ресурсам», про що у Державному реєстрі земель вчинено запис за 
№040533800117 від 10.08.2005 року; 

2.10.Товариству з обмеженою відповідальністю «Київміськвторресурси» 
площею 0,0043га для обслуговування малої архітектурної форми для збору 
відходів вторинної сировини - землі комерційного використання, по 
вул .Грушевського, 1 терміном на 1 рік; 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства «Центру державного 
земельного кадастру при державному комітеті України по земельним 
ресурсам», про що у Державному реєстрі земель вчинено запис за 
№040400700022 від 11.08.2004 року; 

2.11. Товариству з обмеженою відповідальністю «Укрпромінвестгруп» 
площею 1,5400 га для обслуговування водневої станції №1 та складу №4 -
землі промисловості, по вул. Лісовій,22 терміном на 7 років; 



Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за №040633800003 від 18.01.2006 року. 

3.Продовжити право на розміщення малих архітектурних форм та 
укласти договори особистого строкового сервітуту на земельні ділянки: 

3.1.Фізичній особі - підприємцю Копитко Марії Володимирівні площею 
0,0021 га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 
комерційного використання по вул.Красовського в районі розміщення буд.№27 
терміном до 09.01.2013 року; 

3.2.Фізичній особі - підприємцю Кулазі Петру Володимировичу площею 
0,0021га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 
комерційного використання по вул.Красовського в районі розміщення буд.№16 
терміном до 09.01.2013 року; 

3.3.Товариству з обмеженою відповідальністю „Камелія" площею для 
обслуговування кіоску - землі комерційного використання по 
бульв.Незалежності,11 терміном до 09.01.2013 року; 

3.4.Фізичній особі - підприємцю Христинченко Майї Анатоліївні площею 
0,0030га для розташування малої архітектурної форми (кіоск у складі 
павільйону очікування) - землі комерційного використання, по вул.Київській 
(напроти критого ринку) терміном до 09.01.2013 року. 

4.Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у постійне користування відділу капітального будівництва 
Броварської міської ради орієнтовною площею 0,0600 га, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення (рілля), для розміщення будинку 
оператора для будівництва другого вводу газопроводу по Об"їзній дорозі в 
районі розміщення АЗС ТОВ „Ірина". 

5.Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гаражному кооперативу „Травневий" 
орієнтовною площею 0,1923 га, за рахунок земель транспорту, для 
обслуговування колективних гаражів по вул.Радистів,5. 

6.Надати дозвіл на складання проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок, на яких розміщене майно, що являється власністю 
юридичних та фізичних осіб, у користування на умовах оренди: 

6.1. Громадянину Вічевому Ігорю Івановичу орієнтовною площею 
0,0241 га, за рахунок земель загального користування, для обслуговування 
нежитлового приміщення по вул.Кирпоноса,3; 

6.2. Громадянину Головатюку Андрію Анатолійовичу орієнтовною 
площею 0,7708 га, за рахунок земель транспорту, для обслуговування 
нежитлового приміщення (гараж) по бульв. Незалежності, 18; 

6.3 .Товариству з обмеженою відповідальністю „АЛЬЯНСІНВЕСТБУД" 
орієнтовною площею 0,1850 га, за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку по вул.Шолом-Алейхема, 96-98. 
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7 .Продовжити термін дії дозволу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою по оформленню права постійного користування земельної 
ділянки релігійній громаді Української Православної Церкви Київської єпархії 
„Парафія Святої Троїці" орієнтовною площею 0,0419 га для обслуговування 
церковного комплексу по вул. Чапаєва,6 до 30.02.2011 року. 

8.Надати дозвіл державному територіально-галузевому 
об'єднанню „Південно-західна залізниця" на проведення інвентаризації 
земельної ділянки по визначенню зовнішніх меж та площі земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування будівель і споруд залізниці, що 
розташована в межах міста Бровари. 

9.Продовжити термін укладення договорів оренди земельних ділянок і 
договорів про внесення змін до договорів оренди землі та проведення їх 
державної реєстрації до 30.02.2011 року: 

9.1 .Товариству з обмеженою відповідальністю „Прімавера Плюс" площею 
1,6372 га для обслуговування комплексу - землі промисловості, по 
вул. Металургів, 19; 

9.2.Товариству з обмеженою відповідальністю „Абсолют ЛТД" площею 
0,0600 га для будівництва та обслуговування об"єкту комерційного 
призначення - землі комерційного використання, по вул. Чкалова,4-а. 

ІО.Згідно з рекомендацією постійної комісії з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій відмовити у продовженні терміну користування земельними 
ділянками, в зв"язку з недоцільністю: 

10.1.Відкритому акціонерному товариству Укртелеком" площею 
0,0611 га для обслуговування бомбосховища - землі зв"язку, по 
вул.Гагаріна,20-а; 

10.2.Відкритому акціонерному товариству Укртелеком" площею 
0,4693 га для обслуговування службового приміщення - землі зв"язку, по 
вул.Гагаріна,20; 

11.Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.2 даного 
рішення, про необхідність укладення до 30.02.2011 року договорів про 
внесення змін до договорів оренди землі. У випадку не оформлення договорів 
про внесення змін до договорів оренди землі, міська рада буде розглядати 
питання про припинення права користування землею. 

12.Попередити фізичні особи, що зазначені в п.З даного рішення, про 
необхідність укладення договорів про встановлення особистого строкового 
сервітуту та проведення їх державної реєстрації до 30.02.2011 року. У випадку 
не оформлення договорів особистого строкового сервітуту, міська рада буде 
розглядати питання про припинення права користування землею. 

13. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п.п.4,5,6 про 
необхідність виготовлення відповідної документації по оформленню права 
користування земельними ділянками в термін до 30.03.2011 року. До освоєння 
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земельних ділянок приступати після отримання правовстановлюючих 
документів на землю та встановлення меж земельних ділянок в натурі. Земельні 
ділянки використовувати за цільовим призначенням. 

И.Доручити міському голові Сапожку І.В. бути представником 
Броварської міської ради при укладенні договорів оренди землі та додаткових 
угод. 

15.Договорами оренди земельних ділянок передбачити право Броварської 
міської ради змінювати орендну плату за земельні ділянки після зміни грошової 
оцінки земель м.Бровари. 

У випадку відмови орендарів змінити орендну плату, договір оренди 
земельної ділянки може бути розірваний Броварською міською радою в 
односторонньому порядку. 

16.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Андрєева В.О. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м.Бровари 
від 3 0 грудня 2010 року 
№ 


